
Ansökan om enskilt medlemskap i MCV
Som enskild medlem får du: 
• MCV:s medlemsutskick med information, tips och erbjudanden 
• Inbjudan till seminarier/medlemskvällar/workshops etc. som ordnas i föreningens regi 
• Möjlighet till rabatterad juridisk rådgivning 
• Tips och support, tillgång till referenslitteratur och arrangörsregister 
• Bevakning av viktiga övergripande frågor för fritt verksamma musiker 
• Ett stort nätverk

När din ansökan är inskickad lämnas den över till styrelsens referensgrupp och jämför ansökan mot de 
kriterier som finns för medlemskap. Sedan referensgruppen uttalat sig om ansökan, är det styrelsen som, 
enligt föreningens stadgar, beslutar om inval av nya medlemmar. Besked om inval sker så snart som möjligt, 
dock senast två månader efter det att ansökan lämnats in.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Avgiften betalas när man fått besked om att man är antagen.

Vi vill gärna ha en inspelning som du medverkar på. (Ej obligatoriskt.)

Hur länge har du varit verksam som musiker?

VÄNLIGEN SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

nyligen startat mindre än 3 år mer än 3 år
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Är du anställd som musiker vid någon institution?

ja nej om ja, var är du anställd?

ÖVRIG INFORMATION
Annat som kan vara av intresse kring dig som artist mailas till lars@mcv.se.

KONTAKTINFORMATION

Ort och datum Underskrift

Namn:

Instrument:

Postadress:

Websida:

Telefon:

E-post:

Adress:

MCV-
Sticky Note
Skriv gärna under digitalt. För att göra detta i Adobe Reader: 1. Klicka på "View" i Menyn2. Klicka på "Fill & Sign"3. Klicka på "Place Signature" i högerfältet3. Klicka i "Draw my signature"4. Skriv din signatur i fältet med din datormus5. Klicka på "Accept"6. Placera din signatur på raden för "Kontaktperson (underskrift)


	nyligen startat: Off
	mindre än 3 år: Off
	mer än 3 år: Off
	Är du anställd som musiker vid någon institution: Off
	ja: Off
	nej: Off
	om ja var är du anställd: 
	Namn: 
	Instrument: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Websida: 
	Ort och datum: 


